
 
Samoerai nieuwsbrief – mei 2016 

 
 
Beste karateka, 
Beste ouders, 
 
Op zaterdag 28 mei 2016 is er de niet te missen stage van Junior Lefevre sensei in 
onze dojo. Meer info in deze nieuwsbrief ! 
 
In de maanden mei en juni valt er regelmatig een training weg omwille van de 
clubexamens, feestdagen of omdat de sporthal gesloten is. Gelieve daarom de 
kalender in deze nieuwsbrief of op onze website te raadplegen 
 
Vergeet onze gezellige Samoerai-barbecue niet, die dit jaar doorgaat op zaterdag 
11 juni 2016 ! Inschrijven kan je via de website of bij een van de bestuursleden. 
 
Martiale groet, 
Bestuur Karateclub Samoerai Leuven vzw 

 

 



Stage kata Junior Lefevre – 28 mei 2016 
 
Zaterdag 28 mei 2016 - SPORTOASE – 10u30-12u30 
 
Junior Lefevre zal op zaterdag 28 mei 2016 nogmaals een specifieke stage komen 
geven in onze club. Deze stage is vanaf gele gordel en gratis voor onze leden; 
de onkosten worden betaald door de club ! 
 
Er is die dag wel training voor de witte en wit-gele gordels van 9u30 tot 10u30. 
 

 
 
Junior is ex-clublid, is voormalig Europees en wereldkampioen in het kumite maar 
hij behaalde ook in het kata verschillende Europese ereplaatsen en maar liefst 13 
nationale titels. De laatste jaren geeft hij stages over de hele wereld, is hij onder 
meer actief als nationaal coach van verschillende landen en als persoonlijke trainer 
van enkele huidige wereld- en Europees kampioenen. 
 



 
 

Samoerai Barbecue – 11 juni 2016 
 
 

 
 
 
Het bestuur van de club nodigt alle leden, ouders en sympathisanten uit op 
de jaarlijkse Samoerai Barbecue op zaterdag 11 juni 2016 vanaf 16u 
in Ontmoetingscentrum Genadedal, Velderblok 2A te 3010 Kessel-Lo. 
 
De prijs voor een volwassene bedraagt € 16,00 en voor een kind jonger dan 12 jaar 
betaalt men € 9,00 (dranken niet inbegrepen). 
 
Inschrijven, ten laatste op 4 juni 2016, kan via de website of bij een van de 
bestuursleden 
 

http://www.samoerai-leuven.be/


 
 

Oproep onderzoek KUL – Irena Simonovic 
 

 
KUL - Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen 

 
Beste Samoerai familie,  
 
Ik ben op zoek naar vrouwelijke deelnemers van 30 tot 40 jaar voor mijn 
promotieonderzoek in mei en juni 2016. Het gaat om een uur van metingen van 
functionele prestaties, spierkracht en balans (gemakkelijk ) in het Sportkot. 
 



 
Gelieve deze oproep te verspreiden en als u geïnteresseerd bent in deelname kunt 
u mij contacteren via : irena.simonovic@kuleuven.be of 0488-305492. 

Ik zou uw medewerking en hulp ten zeerste waarderen. 
 

 
 
Irena Simonovic 
Sempai Karateclub Samoerai Leuven en mama van Uma 
 

 

 
 
 



Samoerai Ikeda Nagaoki 
 

 
 
Samoerai Ikeda Nagaoki (1837–1879), formeel "Ikeda Chikugo no Kami Nagaoki", 
was de gouverneur van de kleine dorpen van Ibara, provincie Bitchu in de Okayama 
Prefectuur, tijdens het einde van het Tokugawa shogunaat. 
 
Hij was op 27-jarige leeftijd het hoofd van de “tweede Japanse diplomatieke missie 
naar Europa, ook wel de Ikeda missie genoemd of “Second Japanese Embassy to 
Europe”, die in 1863-1864 door het Tokugawa shogunaat gestuurd werd om te 
onderhandelen over de annulering van de open-haven status van Yokohama. 
 
Het doel van de missie was om Frankrijk te overtuigen in te stemmen met de 
sluiting van de haven van Yokohama voor buitenlandse handel, en Japan toe te 
laten om zich opnieuw terug te trekken in isolement.  
 
Deze missie werd uitgestuurd naar aanleiding van de het in 1863 "Order to expel 
barbarians", uitgevaardigd door Komei, de 121ste keizer van Japan, die regeerde 
van 1846 tot 1867 en vooral bekend stond om zijn afkeer voor buitenlanders. 
Zijn wens was om het land weer te sluiten voor westerse invloed en terug te keren 
naar de status Sakoku (letterlijk : “land in ketens” of “afsluiting van het land”); 
dit was het buitenlandse beleid van Japan op grond waarvan geen enkele 
vreemdeling of Japanner het land zonder toestemming kon binnenkomen of verlaten 
op straffe van de dood. 
 
Nagaoki vertrok met een missie van 36 man op een Frans oorlogsschip, stopte in 
Shanghai, India en Caïro via het Suez-kanaal. In 1864, op weg naar Parijs, bezocht 
de Ikeda missie Egypte. Het bezoek werd vastgelegd op foto door Antonio Beato in 
buitengewone beelden : de leden van de missie, gekleed in kamishimo kostuums en 
jingasa hoeden, met hun lange en korte zwaarden, staande voor de sfinx van Gizeh. 
 



 
 
Hij kwam uiteindelijk aan in Marseille en daarna in Parijs, waar hij verbleef in het 
Grand Hotel en waar hij een ontmoeting had met Napoleon III en met Philipp Franz 
Von Siebold. Von Siebold was een van de eerste westerlingen die in Japan westerse 
medicijnen doceerde. Van 1823 tot 1829 was hij arts op Dejima, de Nederlandse 
handelsnederzetting bij Nagasaki. Hij werd bekend door zijn onderzoek naar de 
Japanse flora en fauna. In 1829 werd hij door Japan uitgewezen op verdenking van 
spionage. 
 
In Parijs werden leden van de missie gefotografeerd door de bekende 
portretfotograaf Nadar (pseudoniem van Gaspard-Félix Tournachon), samen met 
zijn zoontje. 
 

 
 



 
Het verzoek om de Japanse havens te sluiten voor westerlingen was gedoemd om te 
mislukken, omdat Yokohama de voornaamste toegang en springplank was voor 
westerse activiteiten in Japan. De missie werd bijgevolg een totale mislukking. 
 
Ikeda Nagaoki was echter zeer onder de indruk van de vooruitgang van de Franse 
beschaving, en werd zeer actief in het promoten van het sturen van missies en 
studenten naar het buitenland, nadat hij was teruggekeerd naar Japan. Hij werd 
eindelijk onder huisarrest geplaatst door het Shogunaat. 
 
Nagaoki bracht een groot aantal documenten mee uit Frankrijk, in verband met 
natuurkunde, biologie, productie, textiel en ook gisting technologieën. Hij wordt 
beschouwd als een van de vaders van de wijnindustrie in Japan. 
 

 

 
 
 



Competitieresultaten 
 
Open de Luxembourg (Differdange) – kata & kumite - 23 april 2016 
 

 
3e plaats : Marie Millet - kata female U14 

 

 
3e plaats : Dawid Kostecki - kumite male U10 +35 kg 

 



 
3e plaats : Amir Khani - kumite male senior -70kg 

 
Nord Saar Cup (Duitsland) - kumite - 17 april 2016 
 

 
2e plaats : Jelena Lakovic – U16 +54kg 

 
Rheinland-Pfalz Open 2016 (21e Krokoyama Cup) - kumite - 2 april 2016 
 

2e plaats : Robbe Vandeuren - senioren heren -84kg 
 

 



 
 

Nieuws - kalender 
 
Conditietrainingen mei 2016 
 
Elke woensdag van 17u00 tot 18u00 - POLYVALENTE ZAAL - SPORTOASE 
 
Agenda mei 2016  
 
Do 05/05/2016 : geen training - sporthal gesloten (OLH Hemelvaart) 
Do 12/05/2016 : training 35+ & volwassenen ter vervanging van do 05/05/2016 
Za 14/05/2016 : WIKF training kumite EK 2016 (Sportoase Arena 14u00-16u00) 
Ma 16/05/2016 : geen training - sporthal gesloten (Pinkstermaandag) 
Do 19/05/2016 : training 35+ & volwassenen ter vervanging van ma 16/05/2016  
Za 21/05/2016 : geen training - zaal niet beschikbaar 
Za 28/05/2016 : stage sensei Junior Lefevre - kata (Sportoase 10u30-12u30) 
 
Agenda juni 2016  
 
Za 04/06/2016 : clubexamen jeugd : vanaf oranje gordel 
Za 11/06/2016 : clubexamen jeugd : witte & gele gordels 
Za 11/06/2016 : Samoerai barbecue 2016 (Zaal Genadedal - Kessel-Lo) 
Ma 20/06/2016 : clubexamen volwassenen & 35+ 
Di 28/06/2016 : geen training - sporthal gesloten 
Do 30/06/2016 : Algemene ledenvergadering (Brusselsepoort 19u30) 
 



 

 
 

Partners 
 

   
 

http://www.chinacapital.be/
http://www.vriends.be/


   
 

   
 

    
 

http://www.brittoflex.be/
http://www.mammamia.be/
http://www.tibecom.be/
http://www.jesvastgoed.be/
http://www.boobooprints.be


    
 
 

Secretariaat : A. Woutersstraat 150 - 3012 Wilsele 
Ondernemingsnr. 428.660.618 

De Samoerai Nieuwsbrief is een uitgave van KC Samoerai Leuven vzw zonder wiens toestemming 
geen enkele tekst, geheel of gedeeltelijk, mag worden overgenomen. 

De Samoerai Nieuwsbrief bevat links naar websites die wij interessant achten. 
Deze links zijn evenwel puur informatief en KC Samoerai Leuven vzw is niet verantwoordelijk voor 

de inhoud van deze sites of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. 
Tijdens de trainingen en andere activiteiten worden er foto’s gemaakt die wij gebruiken voor onze 

folders nieuwsbrieven, persberichten en de website. 
Indien wij geen foto’s van u of uw kind(eren) mogen publiceren, gelieve ons dit te melden. 

Je ontvangt de Samoerai Nieuwsbrief omdat je bent ingeschreven op de “Samoerai-mailinglijst”. 
In- of uitschrijven op deze nieuwsbrief ? Een bericht of reactie sturen ? 

Dat kan op het volgende adres : nieuwsbrief@samoerai-leuven.be. 
Indien deze versie onleesbaar : pdf-versie in bijlage en/of op website. 

 

mailto:nieuwsbrief@samoerai-leuven.be

